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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 – TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-

FEJLESZTÉSEK A RÁBA VÖLGYÉBEN, CSÖRÖTNEK, MAGYARLAK ÉS RÁBAGYARMAT KÖZSÉGEK 

TERÜLETÉN 

 

Csörötnek Község Önkormányzata Magyarlak Község Önkormányzatával, Rábagyarmat Községi 

Önkormányzattal és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal alkotott konzorciumban sikeresen 

pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „TOP-2.1.3-15 

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra, melynek 

keretében 223 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.  

 

A projekt célja a jövőbeni esetleges vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével, 

emellett a vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése, valamint a lefolyás szabályozása, a csapadékvízzel 

történő gazdálkodás feltételrendszerének kialakítása. 

Mindezek révén biztosítható a vízkáresemények mértékének és előfordulásuk valószínűségének 

csökkentése, az érintett csapadékvíz elvezető hálózat hosszú távú üzembiztonsága, fenntarthatósága, a víz 

részbeni helyben tartása. 

 

Az elnyert európai uniós támogatás segítségével Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén 

összesen 7000 méter csapadékcsatorna fejlesztésére kerül sor. Csörötneken több mint 2600 folyóméter 

övárok építése, megújítása történik, emellett egy 9000 m³ kapacitású záportározó és 2 db árvízi kapu 

mobilgátas lezárása is megépül. Magyarlakon több mint 3 km hosszan kerül sor a csapadékcsatorna 

fejlesztésére, valamint elkészül a Háromházi-patak korrekciója is. Rábagyarmaton közel 900 folyóméteren 

újul meg a csapadékvíz-elvezető infrastruktúra. 

 

Az építőipari árak emelkedése jelentősen megnövelte a projekt összköltségét, ezért a konzorcium kérelmet 

nyújtott be a költségnövekmény támogatására. Magyarország Kormánya 2019. március 18-án 1138/2019. 

számú Kormány határozatával az igényelt támogatást megítélte, így a vállalkozási szerződés aláírására sor 

kerülhetett. A megvalósítás a közel 67 millió Ft többlettámogatással együtt megkezdődhet. 

 

Az elkészült tervek és engedélyek alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a 

kivitelező. A munkaterület-átadást követően a kivitelezési munkák is elkezdődtek. 

 

Az infrastruktúra fejlesztése mellett a projekt keretében szemléletformálásra is sor kerül, melynek során 

felhívják a lakosság figyelmét a vizek helyben tartásának fontosságára is. 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

A projektről bővebb információ a http://www.vasmegye.hu/szechenyi2020/telepulesi-kornyezetvedelmi-

infrastruktura-fejlesztesek-a-raba-volgyeben-csorotnek-magyarlak-es-rabagyarmat-kozsegek-teruleten/ és a 

http://www.csorotnek.hu oldalon olvasható. 

További információ kérhető:  
Kocsis Zsolt polgármester 
elérhetőség: csorotnek-pm@sztgnet.hu, +36-20/356-2823 
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